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 برآورد پارامترهاي ژنتيكي وزن بدن در سنين مختلف در بلدرچين ژاپني

  2و مجتبي آهني آذري 2، سعيد زره داران*1الياس  لطفي
  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانبه ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد و عضو هيئت علمي گروه علوم دامي دانشگاه 2و1

Elias.lotfi@gmail.com 
 چكيده

پرنده  192پرنده نر و 96در نسل اول . هدف از تحقيق حاضر برآورد پارامترهاي ژنتيكي وزن بدن، در سنين مختلف در بلدرچين ژاپني بود
وزن بدن نتاج حاصل . تصادفي درداخل قفس قرارداده شدندماده از جمعيت اوليه به صورت تصادفي انتخاب و هر نر با دو ماده به صورت 

صفتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته صفات مورد بررسي با استفاده از مدل دام تك و دو. گيري شداندازه 42و 35، 28، 21، 14، 7سنين در
، 21، 14، 7پذيري نتاج در سنين وراثت. شدند برآورد (REML) 1هاي ژنتيكي و فنوتيپي با روش حداكثر درستنمايي محدود شدهو واريانس

برآورد  62/0) ± 08/0(، 47/0) ± 07/0(، 55/0) ± 08/0(، 4/0) ± 07/0(،39/0) ± 07/0(، 37/0) ± 07/0(روزگي به ترتيب  42و 35، 28
روزگي  35و 28وتيپي بين وزن و بيشترين همبستگي فن) 98/0(روزگي   28و  21در اين تحقيق بيشترين همبستگي ژنتيكي بين وزن  .گرديد

  .تخمين زده شد) 85/0(
  ، وزن بدنپارامترهاي ژنتيكي، مدل دامبلدرچين ژاپني ،  :واژه هاي كليدي 

  مقدمه
نظير چربي و كلسترول پايينتر، ارزش غذايي باالتر و عدم وجود آنتي بيوتيك در گوشت اين پرنده  منحصر به فرد بلدرچين،با توجه به ويژگي 

بنابراين توجه به اصالح نژاد اين پرنده مفيد . در مقايسه با گوشت مرغ، توجه به پرورش بلدرچين به صورت روزافزون در حال افزايش است
- براي بهبود ژنتيكي صفات مربوط به رشد، اطالع از توارث. ت فراواني برخوردار استبخصوص، افزايش رشد در طول دوره پرورش از اهمي

پذيري تابعي از واريانس ژنتيكي و وراثت با توجه به اين كه. هاي ژنتيكي وزن بدن در سنين مختلف ضروري استپذيري و همبستگي
- طهمورث(نظر برآورد شودهاي واريانس در شرايط محيطي موردپذيري و مؤلفهمحيطي مي باشد بهتر است در صورت امكان مقادير وراثت

رغم خصوصيات منحصر به فرد بلدرچين، مطالعات اندكي در زمينه تخمين پارامترهاي ژنتيكي صفات مربوط به عملكرد، نظير علي). 1386پور
 35، 28، 21، 14،  7سنين و فنوتيپي وزن بدن در  پارامترهاي ژنتيكيبرآورد لذا هدف اين تحقيق، . باشدوزن بدن در سنين مختلف موجود مي

  .باشدروزگي جهت انتخاب پرندگاني با روند رشد مناسب مي 42و
  

  مواد و روش ها
به منظور برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات وزن بدن در سنين ايستگاه تحقيقاتي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اين تحقيق در 
هر پرنده نر با دو پرنده ماده با . پرنده ماده از جمعيت پايه، بطور تصادفي انتخاب شدند 192پرنده نر و  96در نسل اول . شدمختلف انجام 

براي دوره ) NRC,1994(جيره غذايي با استفاده از جداول احتياجات مواد غذايي طيور . هاي مشخص، در قفس قرار داده شدندشماره
جه به الگوي خاص و ثابت سطح تخم بلدرچين در يك دوره تخمگذاري، تخم هاي مربوط به هر قفس قابل با تو. تخمگذاري تنظيم شد

گذاري شده به ماشين جوجه كشي انتقال داده شده و جوجه هاي هر مادر بالفاصله بعداز تولد شماره گذاري هاي شمارهتخم. تشخيص بودند
ساعت قبل از وزن  6حدود . گرم انجام شد 01/0ستفاده از  ترازوي ديجيتال با دقت جوجه در پايان هر هفته با ا 1035وزن كشي . شدند

هاي ژنتيكي و پذيري و همبستگيكوواريانس به منظور برآورد وراثت_برآورد مؤلفه هاي واريانس .كشي، توزيع دان براي پرندگان قطع شد

___________________________________________________________________________ 
١ -Restricted Maximum Likelihood  
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به صورت تك ) Gilmour  2000( ASREMLافزار وسيله نرم به) REML(فنوتيپي بين صفات با روش حداكثر درستنمايي محدودشده 
                                     Yijk  = µ + Si + Hj + Ak + eijk )2005مرود و همكاران. (و دوصفتي با استفاده از مدل زير انجام شد

ام مي باشد kاثر تصادفي پرنده  Akام، jكشينوبت جوجهاثر  Hjام، iاثر جنس   Siميانگين وزن بدن، µ بردار مشاهدات،  Yijk در اين مدل 
 .اثرتصادفي باقيمانده مي باشد eijkو 

  نتايج و بحث
و فنوتيپي وزن بدن در  ژنتيكي هايهمبستگي و پذيريوراثت و ضرايب 1شماره  جدول در مطالعه مورد صفات و ضريب تغييرات ميانگين

 مشابه كه تخمين زده شد باال به متوسط وزن بدن در سنين مختلف ، پذيري صفاتوراثت .است شده ارائه ،2شماره  جدول سنين مختلف در

ساتسي و . مي باشد) 2004(و آكباس و همكاران ) 1994(الفيكي و همكاران  ،)2007(شكوهمند و همكاران  با مطالعه انجام شده توسط
را مي توان در ماهيت و تراز مطالعه حاضر برآورد كردند، كه علت آن پذيري وزن بدن در سنين مختلف را پايينتوارث) 2006(همكاران 

پذيري باالي صفات توارث. امل محيطي، پرورشي، تغذيه اي، دوره زماني مورد بررسي و نحوه ركوردگيري صفات دانستها، عوچگونگي داده
همانطور كه در جدول . ان بهبود ژنتيكي اين صفات استوزن بدن در سنين مختلف بيانگر نقش موثر ژنها در بروز فنوتيپ اين صفات وامك

ها، هاي متوالي بسيار باال است، ولي با افزايش فاصله بين هفتهو فنوتيپي وزن بدن در هفته ژنتيكيشود، ميزان همبستگي مشاهده مي 2شماره 
. هاي كم و بيش مشابه كنترل مي شودمتوالي توسط ژن هايها نيز كاسته مي شود اين بدين معني است كه وزن بدن در هفتهاز ميزان همبستگي

بنابراين . هنوز به طور قابل توجهي باال است)  45/0و  68/0به ترتيب (البته همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي وزن بدن در هفته اول و ششم 
پذيري و با توجه به توارث. ره باشدانتخاب بر اساس وزن بدن در هفته اول مي تواند شاخص مناسبي براي افزايش وزن در انتهاي دو

  .همبستگي باالي صفات مورد مطالعه امكان افزايش رشد در بلدرچين ژاپني به روش گزينش و بهنژادي وجود دارد
خالصه آماري مربوط به صفت وزن بدن در سنين مختلف -1 شماره جدول
  ضريب تغيرات انحراف معيار ميانگين وزن

  03/23 48/6 13/28 روزگي 7

  44/19 93/12 51/66 روزگي 14

  70/16 90/19 1/119 روزگي 21

  56/13 62/23 1/174 روزگي 28

  94/11 09/25 210 روزگي 35

  42/13 67/31 236 روزگي 42

  
 مختلفهمبستگي ژنتيكي باالي قطرو همبستگي فنوتيپي پايين قطر وزن بدن در سنين  وراثت پذيري روي قطر، - 2جدول شماره 

 روزگي 42 روزگي 35 روزگي 28 روزگي 21 روزگي 14 روزگي 7 صفت

 68/0 0/0±8 8/0 0/0±6 87/0 0/0±4 86/0 0/0±4 94/0 0/0±2 37/0 0/0±7 روزگي 7

 78/0 0/0±6 86/0 0/0±4 0/ 92 0/0±3 96/0 0/0±2 0/039/0±7 85/0 0/0±1 روزگي 14

 86/0 0/0±5 95/0 0/0±2 98/0 0/0±1 0/040/0±7 80/0 0/0±1 66/0 0/0±1 روزگي 21

 92/0 0/0±2 98/0 0/0±2 0/055/0±8 84/0 0/0±1 75/0 0/0±1 61/0 0/0±2 روزگي 28

 97/0 0/0±1 47/0 0/0±7 87/0 0/0±1 7/0 0/0±1 62/0 0/0±2 50/0 0/0±2 روزگي 35

 62/0 0/0±8 84/0 0/0±1 77/0 0/0±1 63/0 0/0±2 54/0 0/0±2 45/0 0/0±3 روزگي 42
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Estimations of genetic parameters for body weight at different age in Japanese quail 
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Abstract: 
 Present study was done to estimate genetic parameters for body weight at different  age in Japanese quail. 
in first generation, 96 male and 192 female birds were randomly selected and one male with two females 
were assigned in each cage. body weight of  offspring at 7, 14, 21, 28, 35 and 42 were recorded. Trait 
were analysed using univariate and bivariate animal model with restricted maximum likelihood method 
estimate genetic and phenotypic variances. Heritability estimates for body weight at 7, 14, 21, 28, 35 and 
42 day were 0.37 (±0.07), 0.39 (±0.07), 0.40 (±0.07), 0.55 (±0.08), 0.47 (±0.07) and 0.62 (±0.08), 
respectively. the highest genetic and phenotypic correlation were estimated between body weight at 21 
and 28 days(0.98) and body weight at 28 and 35 days (0.87),respectively. 
 
Keywords: Japanese quail, genetic parameters, animal model, body weight 

 
  
  

  


